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¯§viK : iweev/cÖkv/Awdm QzwU/50/2018/112

Awdm weÁwß
iex›`ª wek¦we`¨vjq, evsjv‡`k-Gi mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, cweÎ ÔC`-Dj AvRnvÕ Dcj‡ÿ¨ AvMvgx
18.07.2021 ZvwiL †_‡K 22.07.2021 ZvwiL ch©šÍ wek^we`¨vj‡qi mKj Kvh©µg eÜ _vK‡e| Z‡e wbivcËv kvLvi `vwq‡Z¡
wb‡qvwRZ Kg©PvixMY h_vixwZ `vwqZ¡ cvjb Ki‡e|
D‡jøL¨, AvMvgx 25.07.2021 ZvwiL n‡Z
1. BDwRwm KZ©„K 12.07.2021 Zvwi‡L BDwRwm/cªkv:/ †KvwfW-19/221/2020(1)/2676 msL¨K ¯§viKg~‡j RvwiK„Z cÎ,
2. wkÿv gš¿bvjq KZ©„K 29.06.2021 Zvwi‡L 37.00.000.061.99.106.17.319 msL¨K ¯§viK g~‡j RvwiK„Z cÎ Ges
3. gwš¿cwil` wefvM KZ©„K 12.07.2021 Zvwi‡L 04.00.000.514.16. 001..21.223 msL¨K ¯§viKg~‡j RvwiK„Z c‡Îi
Av‡jv‡K wek¦we`¨vj‡qi mKj Kvh©µg c„wiPvwjZ n‡e|

gvbbxq DcvPvh© g‡nv`‡qi Aby‡gv`bµ‡g-

mshyw³: eY©bvg‡Z

(†gvt †mvniveAvjx)
†iwR÷ªvi
iex›`ª wek^we`¨vjq, evsjv‡`k

AeMwZ I cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡Yi Rb¨ Abywjwc weZiY :
1. gvbbxq DcvPvh© g‡nv`q/gvbbxq †UªRvivi g‡nv`‡qi `ßi, iex›`ª wek¦we`¨vjq, evsjv‡`k, kvnRv`cyi, wmivRMÄ
2. cwiPvjK, A_© I wnmve `ßi, iex›`ª wek¦we`¨vjq, evsjv‡`k, kvnRv`cyi, wmivRMÄ
3. †Pqvig¨vb, iex›`ª Aa¨qb/mvs¯‹…wZK HwZn¨ I evsjv‡`k Aa¨qb/A_©bxwZ/g¨v‡bR‡g›U ÷vwWR/msMxZ wefvM, iex›`ª
wek¦we`¨vjq, evsjv‡`k, kvnRv`cyi, wmivRMÄ
4. ......................................................`ßi, iex›`ª wek¦we`¨vjq, evsjv‡`k, kvnRv`cyi, wmivRMÄ
5. mnKvix †cÖvMÖvgvi, iex›`ª wek^we`¨vjq, evsjv‡`k, kvnRv`cyi, wmivRMÄ (I‡qe mvB‡U Avc‡jvW Kivi Aby‡ivamn)
6. †bvwUk †evW©
7. mswkøó bw_|
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
িশ া ম ণালয়
মা িমক ও উ িশ া িবভাগ
শাসন ও সং াপন শাখা
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd
ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.৯৯.১০৬.১৭.৩১৯
িবষয়:

সকল ধরেণর িশ া
বিধ তকরণ ।

িত ান

তািরখ:

েব র ধারাবািহ কতায় আগামী ৩১

১৫ আষাঢ় ১৪২৮

২৯ ন ২০২১
লাই ২০২১ তািরখ পয ব

কেরানা ভাইরােসর সং মণ থেক িশ াথ েদর র ার লে
েব র বে র ধারাবািহকতায় আগামী ৩১ লাই
২০২১ তািরখ পয এ িবভােগর আওতাধীন সকল ধরেণর িশ া িত ান ব থাকেব। এ সমেয় িনেজেদর এবং অ েদর
কেরানা ভাইরােসর সং মণ থেক র ার লে িশ াথ গণ িনজ িনজ বাস ােন অব ান করেবন এবং টিলিভশন ও
অনলাইন িশ া কায েমর সােথ সং থাকেবন।
০২।
িশ াথ েদর বাস ােন অব ােনর িবষয় অিভভাবক
পিরবী ণ করেবন।

িনি ত করেবন এবং ানীয় শাসন তা িনিবড়ভােব

২৯-৬-২০২১
মাঃ নজ ল ইসলাম
উপসিচব
ফান: ৯৫৪৯১৩০
ইেমইল:
sas_admin1@moedu.gov.bd

িবতরণ :
১) চয়ার ান, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন,
আগার াও, ঢাকা।
২) কিমশনার ........................ িবভাগ (সকল)।
৩) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, িশ া
ভবন, ঢাকা।
৪) জলা শাসক....................... (সকল)।
৫) চয়ার ান , মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড
(সকল)
৬) উপেজলা িনব াহী অিফসার................ (সকল)।
৭) উপপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া ................
অ ল (সকল)।
৮) জলা িশ া অিফসার .................... (সকল)।
৯) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার .................
(সকল)।
১

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.৯৯.১০৬.১৭.৩১৯/১(৯)

তািরখ:

১৫ আষাঢ় ১৪২৮
২৯ ন ২০২১

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়):
১) মাননীয় ম ীর একা সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মাননীয় ম ীর একা সিচব, া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) মাননীয় িতম ীর একা সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) মাননীয় উপম ীর একা সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) মি পিরষদ সিচেবর একা সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) সিচব মেহাদেয়র একা সিচব, মা িমক ও উ িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা।
৭) িসিনয়র িসে ম এনািল , মা িমক ও উ িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
(ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৮) ত ও জনসংেযাগ কমকতা, মা িমক ও উ িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৯) অিতির সিচব-এর ি গত কমকতা (সকল), মা িমক ও উ িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা।

২৯-৬-২০২১
মাঃ নজ ল ইসলাম
উপসিচব

২

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
মি পিরষদ িবভাগ
মাঠ শাসন সম য় অিধশাখা
www.cabinet.gov.bd
ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.২২৩
িবষয়:
:

তািরখ:

২৭ আষাঢ় ১৪২৮

১১ লাই ২০২১
কেরানাভাইরাসজ িনত
রাগ ( কািভড - ১৯ )- এর সং মণ িব ার রাধকে
িবিধ - িনেষ ধ
আেরাপকালীন সমেয় সরকাির অিফ েসর দা িরক কায াবিল ভা য়ািল পিরচালনা সং া ।
(১) মি পিরষদ িবভােগর ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.২০৩ তািরখ: ৩০.০৬.২০২১
(১) মি পিরষদ িবভােগর ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.২১৩ তািরখ: ০৫.০৭.২০২১

কেরানাভাইরাসজিনত রাগ ( কািভড-১৯)-এর সং মণ িব ার রাধকে ে া ারক েয় আেরািপত িবিধ-িনেষেধ সকল
সরকাির, আধাসরকাির, ায় শািসত ও বসরকাির অিফসস হ ব রাখার িনেদ শনা দওয়া হেয়েছ। দেশর বতমান এই
পিরি িতেত িত ম িহেসেব সকল জ ির অিফস ও সবা কায ম চা রেয়েছ। এ েণ সকল সরকাির অিফেসর দা িরক
কাজস হ ভা য়ািল (ই-নিথ. ই- ট ািরং, ই- মইল, SMS, What’s App-সহ অ া মা ম) স
করেত েয়াজনীয় ব া
হেণর জ িনেদ শ েম অ েরাধ করা হেলা।

১১-৭-২০২১
মাঃ রজাউল ইসলাম
উপসিচব
ফান: ৯৫৫১১০৭
ফ া : ৯৫৭৩৫৩৩
ইেমইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.২২৩ /১(৫৬৫)

তািরখ:

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা:
১) ধানম ীর
সিচব, ধানম ীর কাযালয়
২) ি ি পাল াফ অিফসার, সশ বািহনী িবভাগ
৩) িলশ মহাপিরদশক, িলশ অিদধ র
৪) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৫) মহাপিরচালক, া অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা।
৬) ধান ত অিফসার , ত অিধদফতর
৭) জলা শাসক (সকল)
৮) মি পিরষদ সিচেবর একা সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
৯) উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল)

১১-৭-২০২১
১

২৭ আষাঢ় ১৪২৮
১১ লাই ২০২১

মাঃ রজাউল ইসলাম
উপসিচব
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